
ЗВІТ 
про проведення консультацій з громадськістю у формі публічного 

громадського обговорення щодо перегляду вартості разового проїзду  
одного пасажира у міському електричному та автомобільному  

транспорті міста Кропивницького 
 

1. Дата та місце проведення громадських обговорень: 26 лютого 
2021 року та 04 березня 2021 року управління розвитку транспорту та зв'язку 
міської ради проводило громадські обговорення проєктів регуляторних актів –
рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської ради «Про встановлення 
тарифу за одну поїздку пасажира у міському електричному транспорті 
м. Кропивницького» та «Про встановлення граничної вартості разового проїзду 
одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування 
м. Кропивницького».  

 
2. Виконавчий орган, що проводив громадські обговорення: управління 

розвитку транспорту та зв'язку міської ради. 
 
3. Зміст питання або назва проєкту акта, винесеного на громадські 

обговорення:  
1) проєкт регуляторного акта – рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради «Про встановлення тарифу за одну поїздку пасажира 
у міському електричному транспорті м. Кропивницького»; 

2) проєкт регуляторного акта – рішення Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради «Про встановлення граничної вартості разового 
проїзду одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального 
користування м. Кропивницького». 

 
4. Інформація про осіб, що взяли участь у громадських обговореннях: 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергун, 
голова комісії з питань житлово-комунального господарства та транспорту 
В.Рубан, начальник управління розвитку транспорту та зв'язку В.Житник, 
перевізники, які здійснюють пасажирські перевезення, представники громадських 
організацій, активісти, засоби масової інформації, мешканці міста. 

 
5. Інформація про пропозиції, що надійшли до виконавчого органу 

міської ради за результатами громадського обговорення:  
Здійснювати постійний контроль за виконанням умов договорів з 

приватними перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів у 
м. Кропивницькому, для чого створити робочу групу із залученням представників 
громадських організації. 

 
 



6. Інформація про рішення, прийняті за результатами публічних 
обговорень: рекомендовано розробнику регуляторних актів опрацювати 
зауваження стосовно роботи приватних перевізників, створити робочу группу з 
контролю за дотриманням умов договорів, що укладені організатором 
пасажирських перевезень - управлінням розвитку транспорту та зв'язку з 
перевізниками, які здійснюють регулярні перевезення пасажирів у 
м. Кропивницькому. Внести проєкти регуляторних актів – рішень Виконавчого 
комітету Кропивницької міської ради «Про встановлення тарифу за одну поїздку 
пасажира у міському електричному транспорті м. Кропивницького» та «Про 
встановлення граничної вартості разового проїзду одного пасажира на міських 
автобусних маршрутах загального користування м. Кропивницького» на розгляд 
Виконавчого комітету Кропивницької міської ради.  
 


